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 9. ročník 
2018 

 
  3. číslo 

 

Časopis ZŠ s MŠ Krivany 

 
Nikdy sa nenaučím 

 v dlhých radoch stáť 
Veriť že nemáme ísť    

hlavou proti múru 
Od tej hry pre   

dospelých nemám  
pravidlá 

Aj keď ju okolo nás 
takmer každý hrá  

 
             (Boris Filan) 

 

 
Tak ma cháp alebo tráp 
Sú rôzne štýly ako sa  

môžme mýliť 
Cháp alebo tráp 

Ja veľa znesiem mýlim 
sa celkom presne 

Zhrdzaviem v daždi  
neviem čo vie vraj  

každý 
Vie každý to vie 
Iba ja nie ... 



2 

 

Milí kamaráti! 
 

    Hurá! Ďalší školský rok je za nami. Deň 
odovzdávania vysvedčení sa blíži. Čakajú nás 
vytúžené  prázdniny. Jupíí! Dva mesiace   
ničnerobenia nám ponúkajú hromadu času a 
more aktivít. Aby ste sa medzi viacerými 
činnosťami nenudili, pripravili sme pre vás 
prázdninové číslo nášho školského časopisu 
Krivý Jany. Keď sa budete opaľovať alebo 
len tak sedieť doma ukrytí pred slnkom,   
určite si nájdite čas a prečítajte si všetko 
to, na čom sme pracovali niekoľko týždňov. 

   Veľmi sme sa snažili, aby júnové číslo bolo 
pestrou kombináciou zaujímavostí zo života 
našej školy, ankiet, rozhovorov, článkov, 
ktoré vás zaujmú. Písali sme,  vymýšľali, pre-
pisovali, experimentovali, ba aj dopisovali, 
vyhadzovali.  

     Po 9 rokoch opúšťajú školu obľúbení   
deviataci. Ich pocity, zážitky, spomienky, 
plány do budúcnosti aj vtipné situácie si mô-
žete prečítať v časopise. Rozhovor so sym-
patickou učiteľkou Katkou  Janoškovou vás 
určite poteší. Spomeniete si na  nášho     
krivianskeho rodáka, pána Lazoríka, od    
ktorého sa máme čo učiť. Nebudú  chýbať 
ani  informácie o podujatiach školy. Obzrite 
sa späť za týmto školským   rokom, pretože 
aj vy ste boli účastníkmi týchto udalostí. 
Aspoň na chvíľku s chuťou nakuknite do 
myšlienok svojich spolužiakov a prečítajte si 
ich  výtvory. Dokonca sme pre vás pripravili 
rôzne tipy na prázdniny či názory žiakov a 
učiteľov na   plány počas leta.  

    Leto sa pomaly, ale isto blíži. Ten čas   
nekonečného voľna, žiadnych domácich úloh, 
stresujúcich písomiek a ospalých rán. Užite 
si dvojmesačné voľno. Oddychujte, čítajte, 
premýšľajte, pomáhajte rodičom i svojim 
blízkym, rozprávajte sa, obohacujte svoj  
život a vnímajte krásu všedných dní. Pite  
veľa vody a bacha na komáre! :D Celá        
redakčná rada vám želá krásne leto a veľa 
zábavných dní.    

                         Slávka Berdisová, 9. ročník 
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Zažili sme 

- účasť žiakov 8. ročníka v „Eurosúťaži s DATAKABINETOM” v školskom roku 2017/2018 

4. apríla – zápis žiakov do 1. ročníka 

12. apríla – workshop v Poprade pod názvom „Ako robiť časopis”, 3 žiačky 6. ročníka  

13. apríla – Deň narcisov, verejná zbierka  (170, 30 eur) 

18. apríla – PISA, čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov 
ZŠ a SŠ (žiaci narodení v roku 2002), štúdia OECD zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu 
požiadaviek trhu práce 

18. apríla  - Perohryz, súťaž školských časopisov Košického a Prešovského kraja, čestné 
uznanie pre časopis Krivý Jany 

24. apríla – Deň Zeme, náučno-zábavné dopoludnie pre žiakov školy  

25. apríla – divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej v divadle J. Záborského 
v   Prešove, žiaci 9. ročníka 

27. apríla – súťaž KOMIX 2018 „Moje nie zlu!“, súťažiaci - Ján Sabolík, 8.ročník 

29. apríla - krajské kolo súťaže Kreácie detského folklóru, umiestnenie - strieborné   
pásmo pre Martina Baču, 6. ročník 

Máj 
- výtvarná súťaž „Maľujte s Primalexom”, 
na tému Liečivé byliny - Slávka Berdisová,  
9. ročník, na tému Život na dedine              
Ján Sabolík, 8. ročník 

3. mája - školské kolo Slávik 2018 

11. mája - Mladý futbal žiakov ZŠ okresu 
Sabinov, okresná súťaž  

11. mája - návšteva Betánie - kultúrne    
vystúpenie žiakov školy 

11. mája – výtvarná súťaž „Vojaci očami 
detí“, Samuel Hovančík a Stanislav Duda, 
žiaci 5. ročníka 

14. mája - Slávik 2018, okresné kolo          
v   Lipanoch, 3. miesto - Martin Bača, 6. roč-
ník 

14. a 17. mája – prijímacie skúšky na SŠ,  
9. ročník  

17.mája - Deň vyučovania v prírode 
(projekt Strom života) 

21.mája  – Divadlo Clipperton, rozprávka 
Princezná so zlatou hviezdou na čele    

21. až 25. mája - plavecký výcvik pre 
žiakov 5. a 6. ročníka, Krytý bazén Drienica 

21. až 25. mája - Týždeň na bicykli 

23. mája -návšteva Steelparku v Košiciach, 
exkurzia žiakov 8. ročníka 

24. mája – Hliadka mladých zdravotníkov, 
okresné kolo v Lipanoch, 6. miesto pre  
mladších žiakov, 2. miesto pre starších    
žiakov 

27. mája — Deň matiek. kultúrne            
vystúpenie v Kultúrnom dome v Krivanoch  

Jún 
- Maxík, matematická korešpondenčná   

súťaž, 5 kôl, žiaci 2.- 4. ročníka 

1. júna  - Deň deti, zábavné dopoludnie so 
súťažami a tombolou 

4. - 8. júna  - škola v prírode, žiaci 1. a 
2. ročníka, Ľubovnianske kúpele, Sorea 

20. júna - školský výlet, Delňa Prešov, 
žiaci 8. a 9. ročníka   

22. júna  - školský výlet, Smrekovica,   
Vyšný Slavkov, žiaci 9. ročníka 

27. júna -  školský výlety -  Delňa Prešov, 
(žiaci 6. a 7. ročníka), Aquacity Poprad 
(žiaci 8. ročníka), Svidník (žiaci                
1.—5. ročníka)        

Apríl 
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Naše deviatačky ponúkali počas veľkej          
prestávky žiakom i učiteľom školy možnosť    
občerstviť sa čistou pitnou vodou. Oslava      
pokračovala zábavnými aktivitami pre          
chlapcov i dievčatá 1. stupňa. Nevšedné              
popoludnie odštartovala prezentácia o vode.          
Pochodovanie vo vreci, fúkanie do pingpongových 
loptičiek, prenášanie vody, hádzanie   mincí do 
vody, lovenie korkových zátok naberačkou, milé 
maľovanie slnka a kvapôk sa deťom veľmi          
páčilo.   Výtvarné práce tých najšikovnejších  sa 
vystavili v priestoroch školy.                

 „Svetový deň vody sa mi páčil. Občerstvila  
som sa čistou vodou a zabavila som sa. Z hier 
ma zaujalo prenášanie vody s hubkou,“        
povedala o oslave vody druháčka Marianka.        
Slávka Berdisová, 9. ročník  

Do osláv Svetového dňa vody sa zapojila aj naša škola. 22. marca 
sme si pripomenuli nesmierny význam tejto vzácnej tekutiny,         
s ktorou sa stretávame už od narodenia a bez ktorej nemôžeme 
existovať. Aktivity pre deti boli zamerané na zvýšenie 
informovanosti v oblasti pitnej vody. 

Preskúšajte sa! 

1. Aká je značka vody?  

    a) H2O   b) HCL   c) FE 

2. Akej farby je voda, ktorá tečie  

    z  vodovodného kohútika?  

    a) ružová   b) bezfarebná    c) modrá 

3. Voda sa vyskytuje v troch  skupenstvách:  

   a) piesok, kvapalné, tuhé    b) pevné, kvapalné, plynné  

   c) plynné, tuhé, snehové 

4. V priebehu dňa telo človeka stráca: 

   a) 2 - 3 l vody   b) 1l vody    c) 5 l vody   d) 10 l vody 

5. Koľko % vody tvorí ľudské telo? 

    a) 70%   b) 60%   c) 180% 

6. Voda podľa účelu použitia sa delí na? 

    a)zdravú, pitnú   b)hnedú odpadovú                                            
c) pitnú, odpadovú 

 

 

Pili sme na zdravie 

Svetový deň vody 

Výsledky. 1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6c   

Ján Sabolík, 8. ročník 
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Oslava Dňa Zeme 

Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci a žiačky Základnej školy s materskou 
školou  Krivany zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pripomenuli krehkosť 
našej planéty. Hravou i náučnou formou si uvedomili vzťah k prírode. 
Zároveň sa zamysleli nad problémami, ktoré našu Zem ohrozujú. V rámci 
projektu Zelená škola prebehli aktivity na štyroch stanovištiach.  

Z prezentácie o liečivých bylinách sa žiaci dozvedeli o zbere niektorých rastlín a ich     
využití.  Zároveň si pochutili na čaji z mäty, repíka či iných byliniek, ktoré môžeme použiť 
na rôzne druhy chorôb. Prednášku o odpadových materiáloch  i spôsobe  recyklácie žiakom 
sprostredkovala Marta Hrešová, konzultantka projektu Zelená škola. Na tretom stanoviš-
ti chlapci a dievčatá zisťovali dobu rozkladu odpadových materiálov. Spájali    rozstrihané 
časti myšlienok o prírode. Spoznávali druhy dreva. No nezabudlo sa na prácu s odpadovým 
materiálom. Žiaci využili kartón, slamky, vrchnáky z PET fliaš či toaletné  rolky. Pri      
maľovaní a kreslení rôznych prírodných motívov si pomáhali farbami, papiermi či     
štetcami.“   

„Deň Zeme bol super. Pracovali sme  na   
rôznych stanovištiach. Dozvedela som sa, že 
našu planétu by sme si mali naozaj  chrániť. 
Často si neuvedomujeme, v akom je zlom 
stave. Odhadzujeme odpadky, umývame autá 
v rieke, vypaľujeme trávu. Nevážime si to, 
čo nám  príroda poskytuje. Neuvedomujeme 
si, ako to všetko pred našimi očami mizne. 
Keď o to prídeme, bude už neskoro.”        

Klaudia Miková, 9. ročník 

Chráňme spoločne našu planétu 

„Stanovište EKOHRY bolo super.  
Hrali sme písmenkovú abecedu. Na 
papieroch boli šifry, ktoré sme mali 
pospájať do viet. Vznikli tak rôzne 
citátiky o prírode, ktoré si budem  
určite pamätať.”        

 Alexandra Verešpejová, 8. ročník 

„My šiestaci sme zbierali ODPAD po obci. Na zemi boli 
plasty, papiere, sklo či iné veci. Plastov bolo asi najviac,     
najmenej bolo skla. Všetci sme si uvedomili, ako svojím     
správaním ničíme svoje okolie a celú prírodu.”    

Marián Plavčan, 6. ročník 

Ján Sabolík, 8. ročník  

„Mne sa páčila PREZENTÁCIA O LIEČI-
VÝCH BYLINÁCH. Všetky rastlinky majú 
svoj význam a  človek musí vedieť, kedy ich 
má zbierať a aké sú ich účinky. Na relax je 
dobrá medovka. Na prevenciu je prospešná 
púpava. Na chorobu je dobrá aj mäta, šalvia 
či žihľava. Materina dúška je proti nespa-
vosti.”                  Ema Konkoľová, 8. ročník 
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Už vieme ako na to  

 

Naše šiestačky sa 12. apríla zúčastnili 
workshopu, ktorý sa uskutočnil v        
Podtatranskej knižnici v Poprade.          
V príjemných priestoroch knižnice sa     
nádejné novinárky dozvedeli, ako sa   
tvorí školský časopis. Tvorba periodika  
z obsahovej, grafickej stránky, tiráž,    
titulok či písanie správy sú pre novinára 
veľmi dôležité. Cieľom workshopu pod 
názvom ,,Ako tvoriť školský časopis"   
bolo podporiť vznik nových časopisov, 
podnietiť  žiakov k písaniu. ,,V Poprade i v Podtatranskej knižnici sa mi páčilo, 
získala som  mnoho podnetných  informácií z novinárskej oblasti. Zistila 
som, ako sa píše správa do  novín," povedala o  príjemnom  dopoludní      
v popradskej  inštitúcii šiestačka Sophia Luňaková.                                                         

    

     „Keď raz začnete písať do časopisu, tak 
vás to naplno pohltí. Pani učiteľka nás mala 
tak rada, že nám nedala vydýchnuť. A my             
sme dostali za úlohu napísať ďalších 
„tristoosemdesiatpäť” nových správ :D. Ale 
nie, bacha na to. Nezabudnite na písanie 
správ, nikdy neviete, kde urobíte chybu.    
Vyzerá to, že sa to píše ľahko, ale nie je to 
tak. Často nemáte  nápad, ale „päť minút pred 
dvanástou” dostanete skvelú myšlienku a už 
to ide. -_-. Ale aj napriek tomu to bol jeden 
z mojich najobľúbenejších krúžkov.“  

My o krúžku a písaní do časopisu (Slávka 
a Klaudia) 

Workshop v Poprade 

   „Posledné chvíle na tomto krúžku som si užila. Bolo celkom zábavné tráviť čas po  vyučo-
vaní a písať správy o udalostiach školy. Každý deň pri práci na časopise sme sa smiali, ale 
aj usilovne písali to najlepšie. Ak sa niekedy rozhodnete písať do časopisu, pripravte si   
pevné nervy (hlavne v čase, keď nejde internet/, veľa fantázie a kopec sladkostí, aby ste 
pri písaní správ nevyhladli :D. Najlepšie  sú tyčinky, lebo tie ma učiteľka veeeľmi rada :D. 
Nebojte sa povedať svoj názor, pretože každý nápad je dobrý.“  

Magdaléna Sčisláková, 6. ročník  
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Naši deviataci 25. apríla navštívili Divadlo Jonáša Záborského 
v Prešove. Divadelnú dramatizáciu diela Denník Anny Frankovej         
predstavilo na divadelnom javisku hosťujúce Divadlo Jozefa Gregora   
Tajovského zo Zvolena. Výnimočné dielo patrí  
medzi najznámejšie denníky sveta. 

Unikátny príbeh dospievajúcej Anny, ktorá sa 
spolu s rodinou dva roky ukrývala pred  nacistami 
v jednej budove v Amsterdame, vypovedá 
o krutých časoch holokaustu a druhej svetovej 
vojny. Hoci sa Anna konca druhej svetovej vojny 
nedožila, denník je silným  svedectvom o ťažkých 
časoch vojny a pripomienkou udalostí, ktoré by 
nikto z nás nechcel prežiť. „Predstavenie ma 
fascinovalo a poučilo zároveň. Videli sme, ako 
žila Anna so svojou rodinou počas vojny. Je 
smutné, že to takto skončilo, ale napriek tomu 
vzniklo niečo také obdivuhodné. Denník Anny 
Frankovej plný smútku a zároveň nádeje v lepší 
svet,“ povedala nám o pútavom predstavení de-
viatačka Slávka. 
 

    Denník obsahuje zápisky o osobných a verejných   uda-
lostiach pisateľa. Denník si nepíšeme, ale  vedieme si ho.   
Poznáme veľa denníkov (Denník stroskotanca od Julesa Ver-
na, Denník 13 a  polročného Adriana Mola, Denníky    Georgie 
Nicolsonovej od Louise Reminson).  Najznámejším denníkom 
je práve ten o Anne Frankovej.    Slávka Berdisová, 9. ročník 

           

Príbeh blízky aj dnešnej dobe 

 

 

„Anna bolo 13-ročné dievča, ktoré žilo dva roky v úkryte. Vôbec nevychádzala vonku, no       
napriek tomu nestrácala nádej. Snažila sa každého rozveseliť, no nie vždy to dopadlo      
dobre. Závidela svojej staršej sestre, pretože rodičia ju vždy vychvaľovali. Každý jeden 
deň si zapisovala do svojho denníka poznámky aj napriek tomu, že to mohol byť posledný 
deň jej života. Po 761 dňoch v úkryte ich objavili nacisti a odvliekli do koncentračného     
tábora. Anna zomrela niekoľko týždňov pred zánikom tábora. Jediný, kto prežil z rodiny 
Frankovcov, bol jej otec. On si prečítal celý jej denník, a tak sa postaral o jeho  zverejne-
nie. V dnešnej dobe si  nevieme ani len predstaviť život, akým žila Anna. Za krátky život, 
ktorý mala, prežila kopec stresu, strachu, obáv a mnoho ďalších nepríjemností, s ktorými 
sa my nikdy nestretneme.“ 

                                                                deviatačka Klaudia 

Anna Franková mojimi očami 

Klaudia Miková, 9. ročník 
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Máme radi spev — Slávik 2018 

Aj tento rok si v krivianskej škole tí najlepší speváci pripravili       
ľudové piesne. Základná škola s materskou školou v Krivanoch  totiž 
3. mája zorganizovala školské kolo v speve ľudových piesní pod      
názvom Slávik 2018. V troch kategóriách dievčatá a chlapci         
prezentovali svoj talent a pozitívny vzťah k ľudovej hudbe. V prvej         
kategórii (1.- 3. ročník) zvíťazila druháčka Adela Kuchárová. 
V druhej kategórii (4. - 6. ročník) najviac zaujal šiestak Martin Bača. 
V tretej kategórii (7. - 9. ročník) oslnila siedmačka Martina          
Novická. „Víťazstvo ma prekvapilo. Spev mám rada. Pripravila som 
si na súťaž dve ľudové piesne,“ povedala siedmačka Martina 
o súťaži. Víťazi školského kola postúpili do okresného kola. A práve 
na tomto podujatí Martin Bača získal pre školu 3. miesto. Zároveň sa 
29. apríla na krajskej súťažnej prehliadke detskej ľudovej hudby 
pod názvom Kreácie detského folklóru v Raslaviciach umiestnil 
v striebornom pásme.  Blahoželáme!                Klaudia Miková, 9, ročník         

Čo všetko sme mali možnosť zažiť 

Starkí nás znova privítali s nadšením 
Opäť sme navštívili Betániu. 11.mája naši talentovaní žiaci spríjemnili dopoludnie našim najstarším 
spoluobčanom. Svojimi básničkami, pesničkami, scénkami vyčarili starkým úsmev na tvári a ich   
bežný deň sa stal neobyčajným. Niektorí z nich dokonca našich spevákov podporili a zaspievali si     
s nimi ľudové piesne. Chlapci a dievčatá si uvedomili, že aj skôr narodení potrebujú pozornosť a    
lásku. „V Betánii bolo super. Vystupovali sme pre milých starkých. Boli na nás hrdí a pochválili 
nás. Organizátori vystúpenia nás prekvapili príjemným pohostením,” vyjadrila sa  o návšteve        
v Betánii ôsmačka Alexandra.  
                                                                                                                 Klaudia Miková, 9. ročník  

 

Informácií nikdy nie je dosť -  Návšteva Steelparku v Košiciach 

Naši ôsmaci si 23. mája z Košíc priniesli množstvo nových informácií. Umožnila im to       
návšteva parku vedy a zábavy. Steelpark  prináša zážitok z poznávania. Táto inštitúcia 
umožňuje     žiakom vzdelávať sa a pritom sa nenudiť. 

Návšteva Steelparku bola pre žiakov veľmi užitočná. Laboratórne aktivity s názvom „Ako horí 
sviečka” či „Čo nám ukazuje laser?” boli obohatené zaujímavými poznatkami z fyziky. Ich cieľom 
bolo hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozviť ich logické      
myslenie. Súčasťou Steelparku boli aj interaktívne expozície a iné zaujímavosti.  „V Steelparku 
sa mi páčilo. Už viem, z čoho sa skladá plameň sviečky a ako sa meria jeho teplota. Zistila 
som nové informácie o laseri. Bolo to zábavné a veľmi poučné,” povedala o náučnom podujatí 
ôsmačka Alexandra Verešpejová.                                                                   Ján Sabolík, 8. ročník 

 



9 

Prišlo k nám divadlo - Princezná so zlatou hviezdou na čele 

V pondelok (21. mája) nás Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice prekvapilo    
milým divadelným predstavením známej rozprávky Princezná so zlatou       
hviezdou na čele. Rozprávka s prvkami moderných i ľudových motívov          
sprevádzaná známymi slovenskými populárnymi piesňami vyvolala u žiakov 
úprimný smiech. „Predstavenie mi spríjemnilo dopoludnie. Páčil sa mi príbeh 
plný známych piesní a vtipných dialógov hercov. Záver ma neprekvapil. 
Rozprávka sa skončila víťazstvom dobra nad zlom,“ povedala o veselom          
divadelnom predstavení deviatačka Danka Belišová. 

Slávka Berdisová, 9. ročník 

 

Naša škola sa zapojila do Dňa vyučovania v prírode 2018.                 
Celosvetovú akciu zo Slovenska podporilo 88 škôl a 5800 detí. 
Jej cieľom bolo vziať čo najviac detí do prírodného           
prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať. Aj žiaci ZŠ s MŠ 
Krivany si cenia prírodu a jej nesmierne  bohatstvo. Deň vyu-
čovania v prírode bol vhodnou    príležitosťou podporiť záu-
jem o vyučovanie v prírodnom prostredí. Žiaci  1.  stupňa   
navštívili kriviansky amfiteáter. V jeho areáli sa zoznámili      
s históriou obce i  jej  známymi   osobnosťami. Spoznávali   
ľudovú   kultúru či staré   poľnohospodárske stroje. Navštívili       
dokonca aj kaštieľ s nádherným   parkom.  Nenechali sa      
zahanbiť ani druháci, ktorí v rámci predmetu prvouka pozná-
vali  stromy a byliny. Žiaci 2. stupňa vytvorili kvetinový záhon 
pred budovou    školy. Zároveň pomohli upraviť a vyčistiť by-
linkový záhon v areáli  školy. Strom života je  environmentálna    
organizácia, ktorá   ponúka programy  výchovy k  životnému 
prostrediu. Zameriava sa aj na témy  súvisiace s  osobnostným   
rozvojom detí a mládeže.                                       

Deň vyučovania v prírode očami Kataríny Janičovej 

„Do kampane sa 17. mája zapojilo 88 slovenských škôl. Počasie síce  
nebolo najlepšie, ale každá škola si našla spôsob na splnenie aktivít, 
ktoré sa realizovali v lese, na školskom dvore či v  blízkom parku.  
Deti v aktivitách rozvíjali svoju tvorivosť, originalitu či vzťah          
k  prírode.”                                                                  

Deň vyučovania v prírode - Projekt Strom        
života v našej škole 

Ján Sabolík, 8. ročník 

Sviatok našich mám 
Mama je dôležitá pre každého z nás. Chlapci a dievčatá 
našej školy pripravili pre  všetky naše mamičky milé 
vystúpenie, ktoré si nacvičili spolu s učiteľmi. Láskavé 
veršíky, melodické piesne i vtipné scénky boli dôkazom 
vrúcneho vzťahu našich detí k svojim najbližším. Do 
vystúpenia dali množstvo energie. Oplatilo sa. Prítomné 
mamky námahu svojich radolestí odmenili potleskom 
a sladkým bozkom na líčko. „Na tento deň sme sa všetci  
pripravovali niekoľko týždňov. Som  rada, že sa nám podarilo 
potešiť mamky, ktoré sa o nás s láskou starajú. Verím, že 
sa to všetkým páčilo,“  povedala o podujatí deviatačka Sláv-
ka.                            

Klaudia Miková, 9. ročník 
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„Myslím si, že sa nám to naozaj poda-
rilo. Je nám ľúto, že sme stratili     
jeden bod. Druhé miesto sme si nao-
zaj zaslúžili. Aj naši mladší spolužiaci 
boli šikovní.”           

                    Klaudia Miková, 9. ročník 

Súťaž mladých zdravotníkov 
Poskytovanie prvej pomoci je veľmi dôležité. Naši 
zdravotníci sa 24. mája zúčastnili okresnej súťaže 
pod názvom „Hliadka mladých zdravotníkov”, ktorú 
každoročne organizuje Slovenský Červený kríž.   
Dievčatá a chlapci sa na súťaž poctivo   pripravovali. 
Veď jej cieľom bolo overiť teoretické vedomosti      
a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.     
Vedomosti sa overovali na troch stanovištiach.         
Poznatky z histórie Červeného kríža, zdravotníctva i z oblasti liečivých 
rastlín a ich použitia priniesli žiakom výborné ohodnotenie. Na ďalších 
troch stanovištiach ukázali mladí zdravotníci svoje zručnosti v oblasti KPCR 
(v poskytovaní prvej pomoci pri zlyhaní srdca - umelé    dýchanie, vonkajšia 
masáž srdca) a v stabilizovanej podobe. Vyskúšali si aj ošetrenie rán 
(odrenina predlaktia, šok, cudzie teleso v rane, bezvedomie). Základnú školu 
s materskou školou Krivany reprezentovali dve družstvá. Mladší žiaci získali 
6. miesto. Starší žiaci si vybojovali  pekné 2. miesto. Blahoželáme.  

Slávka Berdisová, 6. ročník 

 

Červené krvinky zabodovali 

„Stala som sa členkou HMZ. Naučila 
som sa veľa o prvej pomoci a ošetrení 

rôznych zranení. Som rada, že v  budúcnosti 
môžem  pomôcť tým, ktorí spadnú z bicykla 
alebo si zlomia nejakú končatinu. Pri príprave 
na súťaž HMZ sme používali zdravotnícke po-
môcky, rúška, obväzy, dláhy či umelé figuríny. 
Odporúčam mladším spolužiakom, aby aj oni sa 
tejto činnosti venovali.”                                      

Slávka Berdisová, 9. ročník, členka HMZ 
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Plavecký výcvik 2018 

 Naši piataci a šiestaci v dňoch 
21. - 25. mája naplno šantili vo vode. V krytom bazéne, ktorý sa nachádza 
v horskom rekreačnom stredisku Drienica, totiž absolvovali základný plavecký 
výcvik. Chlapci a dievčatá prekonávali strach z vody. Každý deň si osvojovali 
základy  plávania. Zároveň si posilňovali svoje zdravie a zvyšovali telesnú     
kondíciu. Základné plavecké   spôsoby ako kraul, znak či prsia ich zaujali.        

A   v posledný deň plaveckého       
výcviku ich použili v závereč-
ných pretekoch. Domov si    
odniesli diplom za výborné    
výsledky v plávaní. „Na     
výcviku v plávaní som sa cíti-
la dobre. Učitelia nám    
pripravili  zaujímavé aktivity. 
Hľadali sme puky, hrali sa   
s loptou, ponárali sa do    
vody. Skákanie  do vody bolo 
fajn," povedala nám o päť-
dňovej akcii šiestačka Sophia  
Luňaková.  

                                                                                           
Nikola Pavlufčíková, 6. ročník 

Milujeme vodu  

Ranná rozcvička 

     Do školy na bicykli 

Štvrtý májový týždeň bol pre krivianskych žiakov nezvyčajný. Celých päť dní 
totiž prichádzali na vyučovanie dvojkolesovým dopravným prostriedkom asi 
štyridsiati žiaci, ktorí sa zapojili do zaujímavej akcie, aby niečo urobili pre 
svoje zdravie. Práve bicykel je nielen dvojkolesové vozidlo poháňané nohami, 
ale aj výborná športová pomôcka. Žiakov navyše motivovala  kartička Petra 

Sagana, ktorú mohli použiť pri nesplnení svojich  povinností 
v škole. „Bolo to super. Kartičky s portrétom nášho   
najlepšieho cyklistu som využil a zachránil som si svoje 
známky. Pomohlo mi to a zároveň som prišiel domov 
skôr. A to ma fakt potešilo,“ vyjadril sa o tejto           
neobyčajnej akcii šiestak  Lukáš Gurka. 

Klaudia Miková, 9. ročník 
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 Deti boli poslušné. Veľa jedli (švédske   
stoly, naj papkáč - Šimon Kopilec). 

 Najviac sa im páčil krytý bazén. 

 Turistika bola pre deti super. 

 Večer sa báli „smarkatej baby” - pomník 
na turistickej vychádzke.  

 Diskotéka bola výborná, po nej nasledovali 
fajn palacinky. 

 Hľadanie pokladu tiež zaujalo. 

 Deti mali strach z rytierov, ktorí bojovali 
- mysleli si, že je to naozaj. 

 Vozenie vo výťahu bolo zábavné. 

 Na izbách sa hrali na doktoroch (až kým 
jednému z nich neprišlo naozaj zle).              

                            PaedDr. Katarína Janičová 

Ako prváci vandrovali  

Škola v prírode 2018 

Škola v prírode 2018 očami pani učiteľky 

Slávka Berdisová, 9. ročník 

Naši prváci prežili celý jeden týždeň 
(od  4. júna do 8. júna) v škole v   prí-
rode. S pani učiteľkou Katkou Jani-
čovou sa vybrali do Ľubovnianskych 
kúpeľov. Počas celého týždňa sa učili, 
kreslili, spievali a zabávali sa. Našli si 
čas aj na návštevu hradu, kde ich 
s radosťou privítali. Dokonca   dostali 
aj neľahké úlohy a hádanky. 
S pomocou pani učiteľky nakoniec   
hádanky vylúštili. Neskôr si spomedzi 
seba vybrali kráľa a princeznú. 
V ďalších dňoch si urobili prechádzku 
do okolia kúpeľov. Kúpali sa v bazéne 
alebo robili kopec ďalších aktivít. 
Každá rozprávka má však svoj koniec. 
Prváci sa vrátili domov vysmiati a plní 
elánu.  
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  Budíček, rozcvička v areáli hotela, ranná hygiena, raňajky, 
balenie vecí a príprava na odchod, vyučovací blok 
a vyhodnotenie školy v prírode, udeľovanie diplomov, odmien, 
odchod autobusom, návrat k ZŠ s MŠ Krivany. Žiaci           
odchádzali so školy v prírode plní zážitkov a s pocitom vrátiť 
sa ešte raz.                                  

                                                    PaedDr. Katarína Janičová 

Päť dní   
v kocke 

4. 6. 2018 Pondelok 
  Stretnutie žiakov a rodičov pri škole, cesta autobusom do hotela      
Sorea, ubytovanie, zoznámenie sa interiérom hotela, obed,              
popoludňajšie kúpanie v hotelovom bazéne, večera, večerný program,         
hygiena,   večierka. 

Budíček, rozcvička vonku, ranná hygiena, 
raňajky, výlet na Hrad Stará Ľubovňa, hľadanie 
pokladu,  návšteva skanzena – vandrovanie, 
skúška štyroch  remesiel,  pamätná tabuľa pána 
Lazoríka, návšteva  stredovekého vojenského 
tábora – historický šerm, jazda na koni, streľba 
z luku, kuše, návrat do      príjemného hotela, 
večera, večerné plávanie, večerný program -  
pozeranie  rozprávky.  

                   5. 6. 2018 Utorok 

   Budíček, rozcvička vonku, ranná hygiena,       
raňajky,   vychádzka do blízkeho okolia, kde sa 
chovajú zvieratá a rôzne druhy hydiny. Obed,    
popoludňajší odpočinok, turistická vychádzka 
k borovicovým vejmutovkám, po náučnom chodní-
ku ku prameňom a k pomníku tzv. smarkatej babe, 
plávanie v bazéne, večera, pyžamová párty. 

6. 6. 2018 Streda 

7. 6. 2018 Štvrtok 

   Budíček, rozcvička vonku, ranná hygiena,      
raňajky, turistická vychádzka  na Vyhliadku, 
pozorovanie okolia Starej Ľubovne, hrad a na 
lúke pozorovanie lúčnych koníkov, obed,        
popoludňajší vyučovací blok, športové hry na 
blízkom ihrisku, hľadanie pokladu, plávanie 
v bazéne, príprava na večeru, večera, disko 
zábava, prekvapenie v podobe neskorej        
večere — palaciniek so šľahačkou, večerná      
hygiena, večierka. 

   8. 6. 2018 Piatok 
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Prvý júnový deň už tradične patrí deťom. Starší i mladší, dokonca aj tí najmenší si 
naplno užili sviatok zábavy. Športové hry a vystúpenie sokoliarov boli pre naše deti 
dostatočnou odmenou. Počas horúceho dňa sa mohli osviežiť sladkou colou a nanukom. 

 

Namiesto učenia zábava a veľa zážitkov 

Medzinárodný deň detí 

Nádherný slnečný deň sa začal            
vystúpením Sokoliarskej skupiny Horus. 
Vidieť zblízka myšiaka, sokola, sovu 
priamo v areáli školy bolo pre všetkých 
žiakov i učiteľov naozajstným zážitkom. 
S úžasom sledovali pohyb dravcov          
a    krásu ich letu. Bolo nádherné sledo-
vať lovecké nadanie myšiaka či sovy.  
Sokoliar veľmi vtipným spôsobom roz-
prával o spôsobe života dravcov, ktoré 
pobavili  prítomných. Po predstavení 
umenia sokoliarov nasledovali vytúžené            
stanovištia, na ktorých mohli deti         
ukázať svoje  zručnosti či športové    

nadanie. Získavali tombolové 
lístky, vďaka  ktorým mohli   
vyhrať zaujímavé ceny.         
Súčasťou milého dopoludnia 
bolo maľovanie na tvár. Deťom 
sa najviac  páčili motívy       
motýľa, kostry či kvetu.                    

 
Ján Sabolík, 8. ročník 

„Oslavu sviatku detí som si veľmi užila. Páčili sa 
mi všetky stanovištia, ktoré pre nás učitelia 
pripravili. Aj tombola bola veľmi dobrým nápa-
dom. Myslím si, že všetkým sa to páčilo. Celý 
deň pobehovalo po školskom ihrisku veľa  
šťastných tvárí. Bol to skvelý deň a ja zaň 
všetkým ďakujem.”              

Alexandra Verešpejová, 8. ročník 

                                                          
„Bolo super. Hrali sme sa        
a   naháňali sa. Mne sa najviac  
páčilo skákanie vo vreci.    
Tombola bola super, ja a moja 
sestra sme vyhrali chrumky.”  

    Zuzka Kravcová, 5. ročník 

 „Najviac sa mi páčila sova        
plamienka. Najzaujímavejšie 
stanovište bolo hádzanie       
balónov naplnených vodou.”  

  Marianka Berdisová, 2. ročník 

Ako sa páčil deťom ich sviatok 
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Každý rok sa naša škola zapája do  
zbierky na podporu Ligy proti rakovine. 
Už 22. ročník finančnej zbierky Deň   
narcisov sa uskutočnil v piatok 13. apríla. 
Naši dobrovoľníci, žiaci deviateho      
ročníka, vytvorili dobrovoľnícku hliadku, 
ktorá v obci Krivany i v priestoroch školy 
zbierala peniaze a rozdávala narcisy. 
Množstvo žiakov, učiteľov i ľudí z dediny 
prispeli do pokladničky našich milých  
dobrovoľníkov. 

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka 
boja proti rakovine. Pripnutím žltého kvetu 
na svoje oblečenie vyjadrujeme podporu 
tým, ktorí bojujú s touto zákernou          
chorobou. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom 
a aj tým, ktorí venovali peniažky na dobrú 
vec.  

 

 

 

  ,,Páči sa mi, že vyzbierané peniažky 
pôjdu chorým deťom. Som rada, že aj ja 
som pomohla," povedala o tejto krásnej 
akcii druháčka Marianka. 

                                                                                  

Aj my sme pomohli  

Deň narcisov 

„Vystúpenie sokoliarov sa mi páčilo najviac. Vtáky 
tam predvádzali rôzne kúsky, dokonca sa strhla 
menšia bitka medzi myšiakom a sovou. Všetci sme 
boli v napätí, ako to dopadne. Jeden z nich         
odletel, no po chvíli sa vrátil späť.”  

                               Lukáš Koľ, 5. ročník 

Danka Belišová, 9. ročník 

„Na podujatí venovanom deťom bolo veľmi 
dobre. Prekvapili ma najmä dravé vtáky. 
Tombola bola plná napätia, lebo do   posled-
nej chvíle sme mohli dúfať, že niečo       
získame. Páčilo sa mi skákanie vo vreci. 
Tento sviatok je môj najobľúbenejší.”  

                  Linda Verešpejová, 5. ročník 
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„Potrebujem sa obklopiť výtvarnými prácami detí         
a nasávať pozitívnu energiu farieb, línií a tvarov.” 

   Všimli sme si, že priestory našej školy 
ožili aj vďaka vaším umeleckým výtvorom. 
Akým spôsobom ste sa vy dostali 
k výtvarnému umeniu?  

„Ďakujem, som rada, že sa vám páči výzdoba  
chodieb. Potrebujem sa obklopiť výtvarnými  
prácami detí a nasávať pozitívnu energiu farieb, 
línií a tvarov. Deti sa tešili, že môžu vidieť svoje 
práce po chodbách školy. Vytvorili sme takú malú 
galériu výtvarných prác. Môj vzťah k výtvarnému 
umeniu začal  úplne nevinne, keď som ako dievča 
prekresľovala rôzne obrázky z kníh.  Sama som si 
ich ilustrovala a vymýšľala rôzne rozprávkové 
knihy, navrhovala šaty bábikám Barbie, ktoré som 
potom aj ušila a vyrábala rôzne veci a šperky  
kamarátkam. Môj záujem o výtvarný smer si 
všimli moji rodičia, ktorí ma v tomto výtvarnom 
smere podporovali. Začala som navštevovať     
výtvarný krúžok a následne školy s umelecko-
technickým zameraním.“ 

  Ste veľmi kreatívna. Akým spôsobom sa 
táto tvorivosť prejavuje vo vašom      
pracovnom či osobnom živote? 

„Je pravdou, že môj pracovný alebo súkromný   
život je naplnený umením, za čo som veľmi   
vďačná. Hoci niekedy nie je jednoduché neustále   
niečo vymýšľať a mať potrebný materiál.           
V pracovnej oblasti intenzívne spolupracujem 
s mestom, školami z Lipian a okolím na rôznych 
akciách a podujatiach. Venujem sa grafickej 
tvorbe plagátov, bulletinov, pozvánok, Obľubujem 
aj veľkoformátovú  tvorbu. Som taktiež učiteľ-
kou na  Základnej umeleckej skole v Lipanoch, 
kde učím výtvarný odbor na vysunutých          
pracoviskách v Brezovici a Šarišských Dravciach. 
V súkromí, ak mi to čas a moja rodina dovolia,  sa 
venujem maľovaniu obrazov a tvorbe všetkého, 
čo ma napĺňa. V minulom roku som sa so svojimi 
obrazmi zúčastnila na medzinárodnom plenéri 
pod názvom „Po stopách majstra Pavla z Levoče“. 
Pre svojich blízkych a známych vyrábam rôzne    

darčekové predmety, 
mydlá, šperky, vence,    
kľúčenky, ozdoby. 

Odkiaľ beriete   
inšpiráciu?         

„Vo veľkej miere   
čerpám nápady z prírody, ktorá nám ponúka 
množstvo materiálu a motívov. Snažím sa použí-
vať separovaný materiál, ktorý je finančne     
menej náročný. Stretávaním sa s ľuďmi, získa-
vam skúseností z práce s deťmi, navštevujem 
rôzne výstavy, čítam knihy a v neposlednom rade 
sledujem internet, ktorý má nevyčerpateľné 
množstvo nápadov a návodov.“ 

  Ako si predstavujete ideálnu hodinu      
výtvarného umenia?  

 „V dnešnej dobe chýba deťom tvorivosť, a to je 
základ ideálnej hodiny. Najviac ma teší, keď sú 
deti zanietené do svojej práce a vidím, že majú 
z toho radosť. Keď si  dajú poradiť, aby ich    
práce vyzerali čo najlepšie, je to v poriadku.   
Niektoré deti majú veľký potenciál byť výtvarne 
a esteticky zdatné, len ich treba  prebudiť 
a správnou cestou formovať vzťah k výtvarnému 
umeniu.“ 

  S akými materiálmi rada pracujete?  

„Nerozlučným partnerom sú akrylové farby,    
obľubujem prácu s drevom, papierom, drôtom, 
kartónom, sololitom, lepenkou. Mám rada rôzne 
kombinácie materiálov. Medzi zaujímavé kombi-
nácie výtvarných techník zaraďujem suchý pas-
tel, anilínové farby, mramorovacie farby, akvare-
lové farbičky, rôzne druhy pastelov—mastných 
či olejových  a podobne.“ 

 

Umením vnímame krásu života. Prostredníctvom umenia si 

osvojujeme svet. Pre pani učiteľku Katarínu Janoškovú je 
toto odvetvie ľudskej tvorby súčasťou jej práce. Má svoj 
štýl. Umenie ju teší a rada robí ľuďom radosť. Ak vás     
zaujíma výtvarné umenie a chcete sa dozvedieť viac o tejto 
milej a sympatickej učiteľke, prečítajte si tento rozhovor. 
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Naj kniha: „Obľubujem historické knihy,  najradšej mám knihu od Henryho Perruchota, životopis 
francúzskeho maliara 19. storočia Henry de Touluse Loutrece, ktorú som dostala ako darček.“  

Naj farba: „Momentálne ružová (rada mením farby).“ 

Naj film: „96 hodín.” 

Naj seriál: „Priatelia.” 

Naj zážitok so žiakmi: „Keď som bola so žiakmi na výlete v Košiciach, kým deti obdivovali spie-
vajúcu fontánu, jeden žiak sa rozhodol v nej vykúpať.” 

Naj dovolenka (výlet): „Nezabudnuteľná dovolenka bola v Grécku na ostrove Rhodos, kde sme si     
požičali auto a prešli sme celý ostrov, aby sme spoznávali históriu a kultúru.” 

Najkrajší výtvor (detstvo, súčasnosť): „V detstve nezabudnem na knihu, ktorú som vytvorila 
z kartónu. Vo vnútri boli obrázky zvierat, ktoré sa otvorili do priestoru s krátkou básničkou pod 
obrázkom. V súčasnosti je toho dosť, neviem, či bol ten výtvor najkrajší, ale vo mne zanechal 
stopu, obraz pre mesto Lipany s názvom „Ukrižovanie“, technika hrubého nánosu farby špachtľou.         
Neustále niečo vymýšľam, pre mňa je každá práca novou výzvou a hľadaním nových kombinácií     
a techník.“ 

                                                                                                                                           Klaudia Miková, 9. ročník 

   Našu redakčnú radu by zaujímalo, ako 
sa darí našim spolužiakom na hodinách   
výtvarnej výchovy. Majú dnešné deti aj 
v dobe počítačov vzťah k umeniu? 
„Samozrejme, že sa nájdu deti, ktoré neobľubujú 
hodinu výtvarnej výchovy, každý z nás dostane do 
vienka talent na určitú schopnosť, len ho   treba 
podchytiť a správnym smerom ju rozvíjať. To isté 
platí ja vo výtvarnom umení. V každej triede som 
našla určité množstvo detí, ktoré  stači-
lo povzbudiť ukážkou rôznych techník 
a výsledkom sú práce, ktoré zdobia chodby školy. 
V dnešnej modernej dobe plnej technických    vý-
robkov je ťažšie  udržať záujem u detí, ale sna-
žím sa upútať ich rôznou kombináciou  výtvarných 
technik s použitím odpadových a prírodných  ma-
teriálov, s ktorými sa ešte nestretli. Myslím si, že 
ich to nadchlo a zaujalo.“                               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Onedlho nás čakajú letné prázdniny.   
Chystáte sa na nejakú zaujímavú dovolen-
ku? Uprednostňujete Slovensko alebo cho-
díte s rodinou do zahraničia?           
„Tieto prázdniny sa chystáme tráviť na Sloven-
sku.  Myslím si, že  máme krásnu a hlavne bohatú 
krajinu s nádhernými prírodnými zákutiami.      
Určite so svojou rodinou navštívime slovenské 
hrady, zámky a kúpaliská.“ 

   Ako trávite voľné chvíle?                        
„Rada oddychujem v záhrade pri pestovaní      
kvetov a rastlín, taktiež pri mojej umeleckej 
tvorbe, ktorá je v každom smere pestrá 
a rozmanitá. Zrelaxujem aj pri pečení  a varení.“ 
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Naša trieda je veľmi rozmanitá. Nájdete tu bifľošov, ukecané dievčatá, večne usmia-
tych ľudí, ľahkovážnych týpkov, ale aj šikovných športovcov či inak talentovaných ľudí. 
Každý žiak v tejto triede má niečo do seba. Aj keď nám to vo väčšine prípadoch spolu 
veľmi  neladí, každý z nás si našiel v triede človeka, ktorý mu je sympatický. Vzťahy 
v triede zvyčajne ovplyvňujú rôzne zmeny názorov,  kamarátstva v iných skupinách či  
miešanie partie alebo zmena kamarátov. Sto ľudí, sto chutí. Čo narobíme. Ale občas   
stačí zorganizovať niekoľko spoločných akcií, výletov či exkurzií,  a stáva sa z nás veľký 
kolektív. 

                                                       Slávka Berdisová, 9. ročník 

Z vlastnej tvorby  

       Vážený pán prezident!                                            4.. 6. 2018 Krivany 

  

      Moje meno je Slávka Berdisová. Pochádzam z malej dedinky na východe Slovenska. 
Dovoľujem si Vám napísať tento list, aj keď viem, že Vás to možno oberie o čas. Ale 
prosím,  prečítajte si ho. V tomto liste by som sa chcela zamerať na náš štát.        
Konkrétne na krásy Slovenska, na tak pekné miesta a mestá, ktoré ponúka iba         
Slovenská republika. Na území našej krajiny, ako už isto viete, sa nachádza veľa      
prírodných či umelo vytvorených krás, ako sú jazerá, parky, hrady, pohoria či jaskyne. 
Je smutné, že väčšina ľudí na dovolenky odchádza niekam do zahraničia. A je smutné,   
že si neuvedomujú, o čo prichádzajú.    

   Taktiež sa mi páčia naše tradície. Na webových stránkach nájdeme množstvo infor-
mácií. Ak chceme o našich zvykoch vedieť viac, mali by sme sa opýtať rodičov alebo 
starých rodičov. Tí si veľa pamätajú z minulosti. Bohužiaľ, my mladší o histórii Sloven-
ska veľa nevieme. 

   Mne osobne sa páči tradícia vo folklóre. A je obdivuhodné, že práve na Slovensku,    
v takej malej krajinke, máme toľko folklórnych skupín.  Aj v našej dedine, v Krivanoch, 
máme jeden známy ľudový súbor. Možno ste už o ňom počuli, možno nie. Ale ak aj Vás 
lákajú folklórne piesne, tance či tradície, môžete zavítať k nám na východ. Budeme len 
radi.  

   Dúfam, že som Vás svojím listom neurazila. Chcela by som povedať, že som hrdá na 
našu krajinu a som rada, že môžem byť jej súčasťou. A zároveň by som Vás chcela     
poprosiť, aby ste pri najbližšej príležitosti zdôraznili na verejnosti práve to, aká        
je vzácna. 

                             S  pozdravom 

                                                                                                                                     

                                                                     Slávka Berdisová 

Čo môže ovplyvniť vzťahy v triede? 
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- otvorené nonstop 

- neobmedzené  
jedlo a pitie 

- čistá bielizeň 

- neustála pomoc 

- bezplatná TAXI 
služba 

- hotel prevádzko-
vaný s láskou 

Mama a ocko 
Ráno oči otvorím 

Mamu hneď v nich uvidím 

Tá mi raňajky pripraví 

Radosť mi tým urobí 

Ja ju zasa objatím      
poteším 

Na líčko mi veľa šťastia     
zaželá. 

Otec je môj hrdina 

Pôjdeme my do kina  

Dáme si chutnú kofolu 

Dobre nám bude spolu  

Vezmeme aj mamičku 

Tá si dá kávičku. 

Naše tipy na letné prázdniny 

  pravidelne navštevuj svojich starých rodičov, ich 
rady a zážitky sú ničím nenahraditeľné, 

 prechádzaj sa okolo rieky Torysa, vnímaj vôňu    
prírody, počúvaj a rozmýšľaj, 

 pozri si  Kamenický hrad - sú to síce zrúcaniny, ale 
ten výhľad z výšky je nezabudnuteľný,  

 každý deň sa stretávaj s kamarátmi, počúvaj ich, 
rozprávaj sa s nimi, 

 urob si so svojou rodinou výlet - veď na Slovensku 
je toľko krásnych miest, 

 čítaj (večer pred spaním, na posteli, na lúke,  
proste všade ) - spoznáš nielen sám seba. 

Učka: „Prečo nič nerobiš? Žiak: „A čo som sa 
ja tu prišiel učiť?!” 

Učka: „Prečo používate ten Facebook? Odpoveď žiaka: 
„Na ženy!”  

Žiačka 9. ročníka Slávka sa pýta ostatných žiakov: 
„Mace domácu? Iná dieviatačka s drzosťou v hlase po-
vie: „Slávka, daj opisac!“ Deviatak Milan vykríkne: 
„Mali sme domácu?!“  

Deviataci sú späť (Novinárska kačica) 
 

3. septembra sa stalo niečo, čo nikto nečakal. 
V školských laviciach Základnej školy s materskou  
školou Krivany sa opäť objavili deviataci. Zdá sa, že v 1. ročníku 
na viacerých stredných školách v Prešovskom kraji kompetentní 
zistili, že vedomosti týchto žiakov nie sú dostatočné na to, aby 
sa mohli považovať za mladých inteligentov. Teraz nemôžu       
pokračovať v štúdiu na strednej škole. Vyzerá to tak, že sa opäť 
naruší psychika krivianskych pedagogických zamestnancov.      
Bohužiaľ, tieto   ľudské tvory budú stretávať na chodbách školy 
ďalší rok. Odporúčame všetkým učiteľom, aby sa im veľmi     
neplietli pod nohy a  nenakazili sa ich pubertálnou    energiou. 

HOTEL MAMA 

 Škriatkoviny 

       Klaudia Miková, Mária Belišová, 9. a 6. ročník    Ján Sabolík, 8. ročník 

Slávka Berdisová, 9. ročník 
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Keksy najemno pomrvíme, maslo 
rozpustíme. Do rozpusteného masla 
vysypeme pomrvené keksy 
a zmiešanú masu roztlačíme po    
celom dne okrúhlej tortovej formy 
vystlanej alobalom. Čokoládu      
rozpustíme vo vodnom kúpeli.     
Tvaroh zmiešame so smotanou,     
vylejeme čokoládu a všetko spolu 
premiešame. Masu vlejeme do    
tortovej formy a uhladíme. Na     
polevu rozpustíme čokoládu, vmie-
šame do nej šľahačkovú smotanu 
a vylejeme na korpus. 

Záverečná štrúdľa  
 

 1 liter sĺz 

 1 kg hygienických vreckoviek 

 1 hrnček spokojnosti 

 2 hrnčeky radosti 

 zopár objatí 

 štipka spomienok  

 prípadne hrsť kamarátov  
 

     Slávka Berdisová, 9. ročník 

Recept pani učiteľky Marty  

1 balíček BB keksov 
100 g obyčajného masla 
500 g jemného tvarohu  
(čím jemnejší, tým lepší) 
1 šľahačková smotana  - 33 percent 
300 g čokolády na varenie 

Cheesecake 

Poleva:  
100 g čokolády na    
varenie 

140 ml šľahačkovej 
smotany  
 

Potrebujeme: 

Postup: 
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„Mobil v ruke a wi-fi zapnuté.“                         
Dana Belišová, 9. A 

„Hlavne veľa leňošenia a vylihovania na    sln-
ku, ale taktiež by som rada precestovala Slo-
vensko a navštívila   rôzne   pamiatky, jasky-
ne a hrady. Veď Slovensko je tak bohaté na 
krásy prírody.“        

                        Slávka Berdisová, 9. A 

„Cez prázdniny pôjdem s kamošmi   jazdiť na 
motorke. Taktiež budem hrať futbal so ses-
trou a pôjdem navštíviť svojich príbuzných.“              
Marek Novický, 5. A 

„Budem chodiť s ockom na traktore. A ak 
bude teplo, tak si pozvem k sebe kamarátov 
a zahráme si futbal.“ Peter Čižmár, 5. A  

„Cez letné prázdniny by som sa chcel        
vybrať s rodinou na cyklistiku. S bratom sa 
budeme voziť na obľúbenom skateboarde 
a s ockom  premaľujeme  traktor na zeleno.“  

                         Daniel   Jiřikovský, 3. A   

„V lete by som chcela ísť s rodičmi a so   sú-
rodencami na kúpalisko. A taktiež by som si 
chcela zavolať spolužiačku, aby sme spolu 
piekli koláč s posýpkou. Mňam.     

                      Mariannka Berdisová, 2. A 

„Budem sa hrať s kamarátkami. S rodinou 
pôjdeme na dovolenku do Chorvátska, kde sa 
budem kúpať a opaľovať. Počas prázdnin bu-
dem  maľovať omaľovánky.“  

                    Natália   Mišenčíková, 2. A 

 „S mamkou  budem piecť koláče, so sestrou 
sa budem bicyklovať a s bratom sa budem 
korčuľovať.“ –     Ivanka Koľová, 1. A 

Danka Belišová, 9. ročník 

 

 

 Mgr. Mária Šimová: „Čas strávený s rodinou 
v zdraví. Navštívim všetkých ľudí, na ktorých som rok 
nemala čas.” 

 Mgr. Michaela Kašperová: „Svoje ideálne      
prázdniny som už prežila ako žiačka a študentka ZŠ, SŠ 
a VŠ. V práci som zistila, že prázdniny už nemám, ale 
musím čerpať dovolenku. Teda svoju ideálnu „dovolenku“ 
počas júla a augusta si predstavujem ako relax a oddych 
strávený s mojím manželom a rodinou. “  

 Mgr. Ľubomír Bodnár: „Leto trávim v horách, pretože tam nie je tak horúco. Na     
zahodenie nie je ani krátka dovolenka pri mori. Celkovo preferujem aktívny oddych, 
čiže  turistiku, cyklistiku, futbal. Koncom augusta sa neviem dočkať, kedy už uvidím      
detičky v škole. “ 

                                                                            

Ako budú vyzerať tvoje letné aktivity? 

Prázdniny  

Ideálne prázdniny podľa učiteľov 

Ján Sabolík, 8. ročník 
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Rozhovor s Jogobelkou 

 

Tadeaš Kušnir: „Každý si tvorí budúcnosť sám, 
ale bez rodiny by tá moja nemala zmysel.“ 

Jozef Hovančik:  „Asi ako každý človek si    
prajem mať v budúcnosti dom, ktorý upúta    
pohľady ľudí. Ale stále sú to materiálne veci, 
ktoré nezískame šibnutím čarovného prútika. 
Čo sa týka povolania, chcem byť architektom. 
Avšak pre mňa je najdôležitejšie to, aby ma 
moje povolanie bavilo a napĺňalo .“ 

David Knap: „Neviem, čo chcem v budúcnosti 
robiť. Žijem tu a teraz, a nad budúcnosťou sa 
veľmi nezamýšľam. Nechcem si nič plánovať, 
pretože to, čo tu je dnes, zajtra už nemusí 
byť.“ 

 

 

 

 

 

 

Ján Ištoňa:  „Do môjho budúceho života        
nechcem len materiálne veci. Želám si hlavne 
zdravie pre mňa, rodinu a priateľov.” 

Filip Sontág: „Rád by som cestoval po svete 
a spoznával ľudí, ich tradície a kultúru. Všetko 
sa uvidí, je to len na mne, ako sa hovorí: „Každý 
si je strojcom svojho šťastia.“ 

Samuel Ištvan: „Slovo budúcnosť pre mňa 
znamená, čo si budujeme a je iba na nás, ako to 
dopadne.“ 

Ján Sabolík: „Budúcnosť je tajná túžba našich 
snov alebo je to kúsok nášho zajtrajška.“ 

Lukáš Barbora: „Mám jednu spomienku 
z detstva, spomínam si, že keď som bol malý, 
tužil som byť policajt alebo hasič. Teraz 
chcem byť IT-technik, lebo mám rád            
počitače.“ 

Slávka Berdisová, 9. ročník 

 Ako sa cítiš po Testovaní 9? Máš z toho dobrý alebo zlý pocit? „No, po MONITORE sa 
cítim super. Mám pocit, že ho zamenili, keďže moje percentá boli nejaké vysoké.” 

 V poslednom case ťa stretávame s okuliarami. Prečo ich nosíš? „Z tej mojej popularity 
som oslepol :D. A hlavne vyzerám viac inteligentne.“ 

 Dopočuli sme sa, že na hodine slovenského jazyka ťa vždy boli hlava či brucho. Čo je 
tou príčinou? „No hlava ma bolí od toho „biflenia“ na slovinu a brucho - keď je hlavá plná, tak 
brucho je prázdne.“ 

 O zopár týždňov je koniec školského roka. Ako to berieš? „Teším sa, ako odtiaľ odídem 
po piatich rokoch konečne prepustený.“ 

 Čo ti bude z tejto školy najviac chýbať? „Predsa tá najlepšia hodina nemčiny. Potom asi 
najhoršia hodina matematiky (ale nie, ja matematiku zbožňujem a hlavne učku na nej). A 
samozrejme, moji NAJBOMBASTICKEJŠÍ spolužiaci, ktorí boli najväčší  fanúšikovia mojich 
fórkov  a vtípkov.“ 

 Ktorí učitelia ti najviac prirástli k srdcu? „Nechcem nikoho uraziť, ale ja mám rád 
každého učiteľa.“ 

 Chcel by si niečo odkázať budúcim deviatakom? „Učte sa, mučte sa a neopovážte sa byť 
horši ako my!:)“ 

 Ako sa ti páčila tvoja vlastná rubrika v školskom časopise?„Nečakal som, že budem až 
taký slávny.  Ale mať svoju vlastnú rubriku v časopise bolo super. Dúfam, že tento časopis 
budú čítať ešte moje Junior-Jogobelky.” 

Ako si ôsmaci predstavujú budúcnosť? 

Klaudia Miková, Slávka Berdisová, 9. ročník 
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Ako zbaliť dievča podľa Jogobelky: 
 ✓ Kupím jej ružu, hlavne čokoládu, aby nedudrala. 

 ✓ Urobíme si pekný romantický večer s hromadou jedla a zahráme 
si playko. 

 ✓ Po večeri budeme pozerať film alebo futbal. 

 ✓ Nenápadne ju objímem okolo krku a dám jej pusu na líce, aby sa 
nepovedalo. 

          (Hmm, povedal som to celkom dobre. Akurát sa čudujem, že 
s takými radami nemám ešte frajerku.) 

24.5 (štvrtok) 9 rokov je pomaly za nami. Je         
naozaj super a zároveň smutné tráviť čas s ľuďmi, 
s ktorými sa o chvíľu budem musieť rozlúčiť.   
Všetky zážitky, spomienky, smiech, trapasy či   
hádky. To všetko nás držalo celý čas pokope.  A to 
všetko nám bude všetkým chýbať. A nesmieme    
zabudnúť na Alfonza. Takže týmito srdcervúcimi 
slovami sa s vami lúčim. S lááskou Kristínka         
Slaninková, žiačka 9.ročníka – po deviatich rokoch   
úspešne prepustená. 

20.4. (piatok) Viete, kto je Alfonz? Nie? 
Tak ja vám to teda poviem. Alfonz je vlastne   
mucha. Mucha, ktorá nás každý deň už              
netrpezlivo očakáva v anglickej učebni.           
Pravidelne sedí na okne a počúva naše pokusy 
o anglickú výslovnosť. Sem tam zabzučí, no      
občas radšej odletí niekam preč. Asi nás nemôže 
počúvať alebo čo. Alfonz je už vlastne členom 
našej triedy. 

Denník dokonalých - rozlúčka  

24.3. (štvrtok) Tak a máme po             
MONITORE. Všetci vravia, že je to skvelý pocit. 
No ja sa     necítim nijako výnimočne. Taký 
„bežný“ testík. Musím povedať, že všetci sme zo 
seba vydali    maximum. A čo  teraz? Môžeme za-
čať flákať  ešte viac :D. 

16.4. (pondelok) Keďže bol      
z ačiatok nového týždňa, bolo zvykom, 
že opäť niekto chýba. Učiteľka si   
sadla za katedru, otvorila knihu a pýta 
sa: „Kto dnes chýba?” Keďže som bola 
týždenníčka, povedala som meno     
žiaka, ktorý neprišiel do školy. „Zase 
on? Veď to je už nenormálne.“ Ja som 
zareagovala takto: „Nie, pani učiteľka, 
to nie je nenormálne, proste on je ako 
Unicorn, vidíteho ho raz za svoj život.  
(Unicorn je jednorožec) 

2.5.(streda) Celkový počet   
žiakov v našej triede je plus mínus 7. 
A výhoda tohto stavu? No napríklad, 
ak nepríde do školy viac ako polovica 
žiakov, tak nás spoja zväčša so    
siedmakmi. Tak ako dnes. Každý    
učiteľ sa venoval iba im, takže my 
sme, ako sa hovorí, len vyvaľovali   
šunky. A vraj je ťažké byť             
deviatakom. 

Slávka Berdisová,  
9. ročník 

Klaudia Miková, 9. ročník 
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Obzrime sa späť a vykročme správnou nohou 

1.Predstav si, že si opäť na začiatku       
školského roka. Čo by si počas svojej cesty 
zmenil/zmenila?  

2. Prezraď nám, aký bol tvoj najlepší alebo 
najhorší zážitok zo školy? 

3. Akú školu si si vybral? Prečo práve túto?  

4. Žiakom tejto školy si už len niekoľko dní. 
Ako sa cítiš? A ako sa chystáš stráviť leto 
pred nástupom na strednú školu? 

Ani sme sa nenazdali, a už stojíme pred ďalšou rozlúčkou s našimi najstaršími.   
Máme možno pocit, že deviataci sú stále rovnakí, nechcú sa učiť. No zároveň sa 
trápia nad výberom školy a hoci si to nepriznajú, boja sa aj na Testovania 9. No   
každý z nich je osobnosťou, ktorá postupne krôčik po krôčiku nastupuje cestu    
poznania. Ak chcete vedieť viac o zážitkoch, spomienkach či plánoch spomínaných 
deviatakov, prečítajte si túto anketu. 

Slávka Berdisová: 

1. Myslím si, že by som nezmenila nič. No možno iba to, že už by som vôbec nestresovala   
pre  MONITOR, keďže to bola  úplná malina. 

2. Najlepší zážitok bol ten, keď sme sa ja a Klaudia museli trepať ráno o štvrtej do školy, 
lebo sme zabudli narcisy, ktoré sme mali v ten deň rozdávať :D 

3. Vybrala som si umeleckú školu, keďže chcem robiť to, čo ma baví. A v budúcnosti by 
som chcela študovať na vysokej škole. 

4. Počas leta budem oddychovať a naberať sily do novej etapy života :D. Po deviatich   
rokoch  opustiť školu, ktorú už naozaj poznám, bude veľmi ťažké. A zvykať si na nové    
prostredie, nebude ľahké. No čo už, stáva sa. Niečo končí a niečo sa začína. 

 

František Šimko: 

1.Chcel by som asi viac spolužiakov, aby som nemusel byť skúšaný skoro každý týždeň. 
A okrem   toho by som nemenil nič. 

2.Všetky minúty strávené v škole boli tými najlepšími  zážitkami. 

3. Od septembra budem navštevovať Strednú školu Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. 
Myslím si, že je to dobrá škola. 

4.Teším sa ako nikdy predtým. Konečne som sa dočkal konca školského roka. Je to super. 
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Klaudia Miková: 

1. Ani neviem. Ale zmenila by som určite postoj k niektorým ľuďom a učiteľom. 

2. No samozrejme bolo ich veľa,  ale najlepšie zážitky sú situácie, keď sme sa so Slávkou bili 
a prejavovali si tým kamarátsku lásku. 

3. Strednú školu mám už vybratú dosť dlho. Práca s vlasmi ma veľmi baví. Kadernícky smer som 
si vybrala, pretože sa mi páči práca s vlasmi. Nechcem robiť to, čo sa mi nepáči.  

4.Ešte to tak neprežívam. Začnem si to uvedomovať až v posledné dni. Po 9 rokoch na základnej 
škole so spolužiakmi, ktorých teraz opustím. Bude to zmena, ale dobré priateľské vzťahy        
budeme udržiavať aj počas strednej školy.  

 

Milan Judičák: 

1. Všetko bolo fajn. Jediné, čo by som zmenil, je fakt, že našu triedu by som dal na pravé krídlo 
školy, aby sme boli medzi viacerými žiakmi.  

2. Najhorší zážitok bol pre mňa ten, keď mi povedali, že budem mať nemčinu! A najlepší ten, že 
celý 9. ročník bol pre mňa jedným veľkým zážitkom. 

3. Vybral som si školu Mladosť v Prešove. Baví ma varenie a chcel by som sa tomu venovať 
v budúcnosti.  

4. Prázdniny chcem stráviť v posteli. Občas zájdem aj na nejakú tú zábavu :D. A samozrejme by 
som chcel ísť na výlet s mojou rodinou.  Posledné chvíle si užívam naplno. Je mi ľúto, že           
odchádzam, ale  zároveň sa teším, že spoznám nových ľudí a nové prostredie.  

 

Bolo nás osem 

DANA – servítku pred ústa si      
nedáva 

SLÁVKA – naša múdra hlávka 

KLAUDIA - na vážnosť paródia 

MILAN – triedny živan 

ADRIÁN – všetkých dudrošov pán 

ROMAN – taký šarlatán 

FERO – vždy zháňal pero 

KARINA – hrdá mamina 

S triednou Majkou sme boli tím, 
snáď   chýbať vám budeme všetkým. 

Čoskoro vás opustíme, prázdne 
miesta zanecháme. 

Všetci sa tu radi majte, s láskou na 
nás   spomínajte <3 

 

 Vnímam ich ako normálnych ľudí. Ale niekedy si 
myslím, že sú ako z vajec vypustení.  

 Naši deviataci sú super. Majú zmysel pre humor. 

 Deviatakov vnímam ako super žiakov a super kama-
rátov. Niekedy sa správajú ako blázni. Nech sa im 
darí na   strednej škole a nech prežívajú svoje 
sny. Určite sa dobre učili. Sú zábavní. 

 Podľa mňa sú deviataci super. Vedia sa milo    
správať a sú zábavní. Budú mi strašne chýbať. :D  

 Deviataci? Čo na nich povedať, sú super ľudia, 
ktorí svojim príchodom do našej triedy priniesli 
radosť. Bola s nimi vždy sranda, budú na tejto 
škole chýbať, ale musia sa  posunúť ďalej. Dúfam, 
že sa im na stredných školách bude dariť 
a najďalej budeme udržiavať priateľské vzťahy. 

 Hmm. Kamoši to dobrí boli. Futbal hrať vedeli,  
telesná bola fajn , budú chýbať tak či tak.     
Dievčatá. kamošky tiež boli, hlavne vtedy, keď 
sladké odo mňa chceli.  

 Zbehlo to jak voda, čo vám poviem. Nedávno sme 
sa  skamarátili a už odchádzajú. Mala som ich rada 
a aj budem mať, ostanú v mojom srdiečku. 

                                                    Ján Sabolík, 9. ročník 

Ján Sabolík, 8. ročník 

O nás bez nás Ako vy vnímate našich deviatakov? 
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    Písal sa rok 1920. V jedno krásne septem-
brové ráno  priletel do Torysy  bocian, ktorý 
priniesol malé bábätko.    Práve toto stvore-
nie dostalo meno Ján. Mama Irena a otec Ko-
loman sa veľmi tešili z narodenia svojho pr-
vého dieťaťa. Čas plynul. Malý Ján vymenil 
svoju kolísku      za hračky a tie neskôr za 
knihy a učebnice. Zrejme sa doma veľmi    
nudil a v škole mu dávali málo úloh, tak si rád 
po  škole prečítal zopár ďalších kníh alebo 
zbieral rôzne kalendáre či časopisy. 

     Z malého Janka vyrástol veľký chlap 
a stal sa z neho učiteľ. Jeho prvou školou sa 
v roku 1943 stala Základná škola v Polome. 
O rok neskôr našiel svoju druhú polovičku 
a svoje áno si povedali v miestnom kostole.   
K  výhodám ženby   nebolo len to, že si už 
sám nemusel prať      oblečenie, ale aj to, že 
dostal učiteľský byt v neďalekej obci Vyso-
ká. Mal dostatok energie, možno práve preto 
sa rozhodol, že začne pracovať ako ovocinár.  

     O zopár rokov zmenil prostredie, a preto 
sa   presťahoval aj so svojou     sedemčlen-
nou rodinnou posádkou do     Krivian. Učiteľ-
skú prácu v Polome opustil a začal učiť 
v Krivanoch. Vyučoval     slovenský a nemecký 
jazyk a taktiež hudobnú výchovu. Dokonca sa 
venoval vyučovaniu prác na      pozemku. 

    V roku 1968 mu v hlave blysol nápad   po-
staviť amfiteáter pod holým nebom. Ako si 
zmyslel, tak sa aj stalo. Dnes stojí v strede 
Krivian amfiteáter a spolu s ním dva  sypan-
ce, ktoré slúžia ako   múzeum. V tom istom 
roku zozbieral zopár šikovných rúk a založil 
folklórny súbor. V súbore vystupoval ako  ta-
nečník,  rozprávač a spevák. Človek s toľkým      
zanietením nesedel na vavrínoch, takže začal 
písať pre súbor rôzne scenáre a vymyslel dva 
povestné  tance, Ofči zdich a Nad  fľaškami.  

    

 

 

 

 

 

 

       
Nasledujúcich dvadsať  rokov sa pokúšal za-
chovať čo najviac informácii a poznatkov 
z histórie  vtedajšieho života na Slovensku. 
Človek by povedal, že v čase odpočinku si dá 
s prácou konečne pokoj. Lenže Ján  Lazorík 
sa rozhodol, že  napíše zopár riadkov, vraj 
aby tu po ňom niečo ostalo.  Zopár riadkov 
znamenalo 24 kníh v šarišskom nárečí. Asi 
každý kriviansky rodák pozná jeho povestnú 
vetičku: ,,Mam teľo roboti, že ňemam aňi ke-
di umrec.“ 

     Počas svojho života sa stal učiteľom, bo-
tanikom,  ovocinárom, zberateľom,  archivá-
rom, múzejníkom, fotografom,   scenáristom, 
dramaturgom, hercom, dialektológom, skve-
lým šarišanológom a spisovateľom. Ján Lazo-
rík, muž, ktorý mal toľko energie  a   radosti 
zo života,  vykonával toľko   produktívnych 
činností, nakoniec „získal” svoj  vytúžený od-
počinok 30.  augusta 2015 vo veku 94 rokov. 
 
 
 

  „Človek śe do śmerci 

uči a  

i tak glupi umre.“ 

        (Duchovné perly šarišského náre-

čia, zozbieral Ján Lazorík) 

Ján Lazorík 

Slávka Berdisová, 9. ročník 
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Eśči inakši o tim, jak sebe 
dzifki dakedi vibiraľi 
 
17-ročna: Ja na takeho aňi           
ňepopatrim!  
18- ročna: Ta dzeš - ja, a      
s     takim?!  
19-ročna: Ňej pridze,  choľem 
ho uvidzim!  
20-ročna: Ešči śe rozmiśľim.  
21-ročna: Ja na inakšeho    
miśľim.  
22-ročna: Ja už ňič ňemiśľim.  
23-ročna: Sprobujem z ňim.   
24-ročna: I s tim i s tim śe 
uspokojim.  
25-ročna: Ja uš teho ňezo-
chabim, ľem žebi un mňe ňe.  

26-ročna: Ja už bim i s ta-
kim. 

27-ročna: Jaki-taki chlapek, 
ľem žebi mal kalapek…    

          

(Ján Lazorík: Naša stara 
dzedzina) 

Šarišské okienko 

Nezabúdajme na  
naše nárečie 

čajac, očajac - dbať o   
seba, nechať niečo, niekoho 
v zanedbanosti 

čapac - vo vode brodiť, 
kmásať ovocie zo stromu 

dzirgac - štverať sa   
(napr. na voz) 

povražic - porobiť, počariť 

rafnuc - prudko padnúť, 
udrieť hlavou, nosom          
o   niečo 

ruzga - kus suchého konára 

sčapac - pošpiniť alebo 
zbiť, načapať niekoho 

škamravi - škaredý 

śčudzic-znetvoriť, niekoho 
zničiť 

špacirka - prechádzka 

rajbac - prať 

šparhet  - pec 

 

(Ján Lazorík: Naša stara 
dzedzina) 

 
          Slávka Berdisová, 9. ročník 
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Leto 
Leto je plné kvetov, 

sú tu z rôznych svetov. 

Ruží je tu kopec,  

vraví to aj malý chlapec. 

Šíria sa celou planétou, 

že chlapec letí svojou raketou. 

Každý chlap žene ružu dá  

a k tomu ju na líčko pobozká. 

Leto je nádherné, 

tak sa niekam vyberme. 

Voda je kamarátka, 

ochladí nás skrátka. 

Poriadne sa dívaj, 

a stále niečo nové začínaj. 

Klaudia Miková, 9. ročník 


